Datasheet

HP 22w monitor

Verbazend mooi en
verrassend voordelig
Dit IPS-scherm met een
Full-HD resolutie en een
vrijwel randloos ontwerp
geeft je de ideale combinatie
van vorm en functie voor een
lagere prijs dan je zou
verwachten. Sluit eenvoudig je
laptop of desktop pc aan en
geniet van je favoriete content
op een groot scherm.
1

Elegant design. Schitterende weergave.
● Voorzie je bureau van een elegant, compact nieuw scherm. Het ontwerp dat vrijwel randloos is aan
drie zijden biedt meer schermruimte op een kleiner oppervlak en is ideaal voor configuraties met
meerdere schermen.
Briljante kwaliteit vanuit elke positie
● Geniet van je content op een schitterend Full HD-scherm1, onder welke hoek je ook kijkt. Dit
21,5-inch (53,61-cm) IPS-scherm heeft inkijkhoeken van 178 graden voor een geweldige
entertainmentervaring.
Moderne aansluitopties
● Geniet optimaal van het Full HD-scherm. Dankzij de VGA- en HDMI-poorten is je laptop of desktop pc
heel eenvoudig op dit scherm aan te sluiten.
Pluspunten
● Omdat het scherm vrijwel randloos is, creëert u met meerdere monitoren ultrabrede, naadloze
configuraties.
● Op een HP IPS-monitor zie je overal waar je staat heldere, levendige beelden. IPS-technologie
waarborgt een consistente, accurate weergave op een ultrabreed beeldvlak. Geniet van hetzelfde
brede beeldformaat als op premium tablets en mobiele devices.
● Filmpjes en games komen zonder haperingen of bewegingsonscherpte tot leven dankzij de hoge
grijs-naar-grijs responstijd van 5 milliseconden.
● Dit schitterende FHD-scherm staat voor kwaliteit: je kunt genieten van een briljante weergave en
scherpe beelden.
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Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.

Datasheet

HP 22w monitor

Schermformaat

54,6 cm (21,5 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

IPS m/LED-backlight

Pixelgrootte

0,247 mm

Refresh responstijd

5 ms grijs naar grijs

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5M:1 dynamisch

Video-ingangssignaal

1 VGA; 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning)

Resolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 80 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 60 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Antistatisch

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +23°

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 21 watt, gem 17 watt; Standbymodus: 0,5 W

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A; Schermgebied, diagonaal: 54,6 cm (21,5 inch); Schermresolutie: FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Gebruikersinstellingen van het scherm

Menu; Plus ("+") Volgende actieve invoer; Min ("-") Weergavemodi; OK; Informatie; Aan-uit; Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Ingangssignaal; Scherminstellingen;
Beheer; Taal; EXIT

Afmetingen (b x d x h)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (met voet); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (zonder voet)

Gewicht

3,11 kg (met voet); 2,75 kg (zonder voet)

Certificeringen en compatibiliteit

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Oekraïne; Marokko; WEEE; KCC; Vietnam MEPS; Australië MEPS; PSB;
Energy Star 7.0

Productkleur

Black Onyx

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen en reparatiearbied.

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer; HDMI-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Bestelinfo

1CA83AA#ABB: 190781125051; 1CA83AA#A2N: 190781125136; 1CA83AA#ABT: 190781125099; 1CA83AA#ABU: 190781125068; 1CA83AA#ABV: 190781125112;
1CA83AA#ABY: 190781125082; 1CA83AA#ACQ: 190781125105; 1CA83AA#UUG: 190781125129; 1CA83AA#UUZ: 190781125075

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde
garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
Juli 2017

